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ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 7a ods. 
2 písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa § 46 a § 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na podklade vykonaného konania podľa 
§ 35 a § 36 stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 37, § 39, § 39a stavebného zákona v 
súčinnosti s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydá v a 

stavby 

územné rozhodnutie o umiestnení 

„Polyfunkčný komplex PORTUM" 
v členení na stavebné objekty: 
SO 01 - Podzemná garáž 
SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 
SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97 
SO 04 - Hotel B 
SO 05 - Zimná záhrada 
SO 1 O - Prípojka vody DN 150 pre SO O 1-04 
SO 20 - Kanalizácia DN 200 pre SO 04 
SO 21 - Kanalizácia DN 200 pre SO 02 
SO 22 - Kanalizácia DN 200 pre SO 03 
SO 23 - Lapač tukov 
SO 30 - Prípojka STL plynovodu PEHD DN 25 
SO 40 - Prípojka VN 
SO 41 - Distribučná Trafostanica 
SO 42 - Verejné osvetlenie areálové 
SO 50 - Prípojka horúcovodu 2xDN 125 /250 
SO 70 - Vjazd a výjazd z garáží 
SO 71 - Pojazdný chodník 
SO 72 - Spevnené plochy a chodníky 

Členenie stavby na prevádzkové súbory: 
Odovzdávacia stanica tepla pre SO 02 a SO 03 (súčasť SO 01) 
Odovzdávacia stanica tepla pre SO 04 (súčasť SO 01) 
Dieselagregát (súčasť SO 04) 
Odlučovač ropných látok (súčasť SO 01 ) 
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miesto stavby 

navrhovateľ 

druh stavby 
účel stavby 

\ 

Landcrcrova ulica v Bratislave, pozemky registra „C"-KN pare. 
č. 9134/ 17, 9134/ 150, 9134114, 9120/54, 9 1341125 a pozemok regi~ 
„E"-KN parcelné č. 21789/ J v katastrálnom území Staré Mesk 
Bratislava s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch registra „C"
KN 9120/54, 9134/ 121 , 21836/12, 9134/122 a pozemok registra „E"-KN 
parcelné č. 21789/ 1 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 
TK EST A TE s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka 
č.: 54289/B, IČO: 44 376 308 v zastúpení D.L.M. PLUS s.r.o., Brančská 
11 , 851 05 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 18155/B, IČO : 35 756 055 
novostavba 
pozemné stavby - bytové budovy - polyfunkčné domy - SO 02 Tower 
115, SO 03 Tower 97 
pozemná stavba - nebytová budova - ubytovacie zariadenie na krátkodobé 
pobyty 
podzemné garáže - parkovanie 
inžinierske stavby - komunikácie, chodníky, parkoviská, rozvody, plynu, 
vody, kanalizácie, rozvody elektronickej komunikačnej siete. 

účastníci územného konania: 
1. TK EST ATE s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava 
2. Portum Towers, s.r.o., lvánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 
3. Ister II. s.r.o., Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava 
4. METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava 
5. Apollo Residence s.r.o., Cesta mládeže 5, 831 01 Bratislava 
6. Messer Tatra.gas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 
7. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. I , 814 99 

Bratislava-obec 
8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. I , 814 99 Bratislava 

účastníkom konania v zmysle EIA: 
9. Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 
1 O. Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Medveď ovej 1, 851 04 Bratislava 
11. Ka.los, s.r.o. , Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
12. PaeDr. Barbora Oráčová, PhD., Wilsonova 2, 811 07 Bratislava 

Navrhovateľ podľa zákona č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov zaplatil dňa 15.03.2018 na účet Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto správny poplatok vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur). 

Podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39, § 39 
a stavebného zákona, podľa § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a d'alšie podmienky, ktorými 
sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov 
konania: 
a) Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie „revízia október 

2017", ktorú vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Miroslav Vrábel , *0415 AA * 
z 12/2017. 

b) Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je stavba Polyfunkčný komplex 
PORTUM na Landererovej ulici v Bratislave na pozemkoch registra „C"-KN parcelné 
č. 91 3411 7, 9 134/150, 9134/14, 9120/54, 913411 25 a pozemok registra „E"-KN parcelné 
č. 21789/1 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava s prípojkami inžinierskych 
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;íetí na pozemkoch registra „C''-KN 9120/54, 9134/121 , 21836112, 9134/122 
a pozemok registra „E"-KN parcelné č. 21789/ 1 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava. Podrobnosti umiestnenia sú vyznačené v dokumentácií pre územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Hlavný stavebný objekt tvorí päť objektov. Objekt podzemnej garáže, Tower 115, 
Tower 97, Hotel B a zimná záhrada. Objekt podzemnej garáže tvoria dve podzemné 
podlažia s parkovacími státiami, komunikáciami, technickými priestormi a pivničnými 

kobkami. Z podzemnej garáže sú priamo prístupne vertikálne jadrá jednotlivých budov. 
Objekt Tower 115 je tvorený výškovou budivou s 36 podlažiami (so servisným 
prístupom na strechu) a osem podlažným objektom. Objekt Tower 97 je tvorený 
výškovou budovou s 30 podlažiami (so servisným prístupom na strechu) a sedem 
podlažným objektom. Sedem podlažný objekt tvorí priestor Hotelu A. Objekt hotelu B 
je tvorený šesťpodlažnou budovou. Objekt zimnej záhrady tvorí prepoj medzi dvoma 
výškovými budovami v úrovni pa11era. 

c) Riešené územie je súčasťou urbanistickej štúdie ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
CHALÚPKOV A BLOK č. 1.4. Nachádza sa v okrese Bratislava 1 v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto. Podľa platného 
územného plánu mesta Bratislavy sa jedná o zmiešané územie bývania a občianskej 
vybavenosti kód 501. 

d) Pripojenie na technickú infraštruktúru: 
Zásobovanie plynom - pre navrhovaný objekt SO 03 komplexu Portum je navrhnutá 
nová STL prípojka plynu DN25, ktorá sa napojí na STL plynovod DNI 00(300kPa) 
v Chalúpkovej ulici. 
Zásobovanie teplom - Projekt rieši napojenie objektu Portum na jestvujúci horúcovod, 
horúcovodnej prípojky. Napojené budú dve odovzdávacie stanice tepla (OST 1 a 2), 
ktoré budú umiestnené v l .PP objektu v samostatných miestnostiach. 
Kanalizácia a voda - Pre odvedenie odpadových vôd sú navrhnuté tri kanalizačné 
prípojky, ktoré sa napoja do verejnej kanalizácie DN 1200 v Chalúpkovej ulici. 
Vodovod - Pre polyfunkčnú stavbu Portum je navrhnutá nová vodovodná prípojka DN 
150, ktorá sa napojí na vodovod DN 200 v Chalúpkovej ulici, ktorý je napojený na 
vodovod DN 600 v Košickej ulci. Vodovodná prípojka bude privedená do samostatnej 
miestnosti - Vodomerňa na l .PP. 
E lektroinštalácia - Prípojka VN, objekt bude napojený na el. energiu pomocou 
vstavanej distribučnej trafostanice. Tá bude napojená na distribučný rozvod pomocou 
Vn prípojky VN slučkou na VN linku č. 290. Distribučná trafostanica, objekt bude 
napojený z novo vybudovanej vstavanej distribučnej stanice 22kV/0,42/0,241kV. 
Trafostanica bude situovaná na prízemí so vstupmi z exteriéru do samostatných 
trafokobiek a so vstupom z exteriéru do rozvodne NN a VN. 
Komunikačné napojenie a statická doprava: 
Dopravná koncepcia územia vychádza z návrhu Územného plánu zóny Chalúpkova 
ulica (JELA, s.r.o.), kde je zámer navrhovaný dopravne napojiť do novovybudovanej 
spojovacej komunikácie ulíc Landererovej a Košickej. Komunikácia a Landererovej 
tvorí stykovú križovatku a na Chalúpkovej ulici ústí do okružnej križovatky. 
Automobilová doprava - zámer je dopravne napojený v jednom bode zo spojovacej 
komunikácie Landererova - Chalúpkova priamo do podzemných hromadných garáží 
obojsmernou rampou. 
Cyklistická doprava - je na rozhraní komunikácie Košickej ulice so zámerom vytvorená 
územná rezerva pre cyklotrasu (spolu s chodníkom pre peších). 
Peší - trasy sú v kontakte so zámerom po existujúcich chodníkoch, ktoré sú zachované 
v plnej sučasnej šírke. 
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e) 

f) 

g) 

h) 

g) 

Projektová dokumentácia ku stavebnému povoleniu bude vypracovaná v zmysle 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z .. \ 

Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné dv< 
roky, odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto 
lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 
PredÍžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, môže 
stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty dvoch rokov. 
Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté územie 
schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 
bilancia plôch: plocha stavebného pozemku 11858,00 m2 

SO O 1 - Podzemná garáž 2107 6,00 m2 

SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 27 134,00 m2 

SO 03 - Polyfunkčný dom -Tower 97 23427,00 m2 

SO 04 - Hotel B 3628,00 m2 

SO 05 - Zimná záhrada 246,00 m2 

plocha zelene spolu 2976,01 m2 

výškové umiestnenie: ± 0,000 = 139,00 mn. m. b.p.v. 

Záväzné podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 50936/17-42715, zo 
dňa 05.12.2017: 
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 

• Objekty budú skolaudované v zmysle predloženého funkčného využitia, ateliéry 
považujeme za nebytové priestory bez ohľadu na ich vnútorné dispozičné riešenie. 

• Nad objektom podzemnej garáže uvažovať aj v ďalšom stupni projektovej prípravy s 
hrúbkou pôdneho substrátu, deklarovanou v predloženej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie, ktorá umožní výsadbu plnohodnotnej zelene a pre rastliny vytvoriť 

podmienky, ktoré im umožnia rast a želateľný rozvoj aj v budúcnosti. 
• Nad úrovňou garáže je . navrhnutý verejný priestor - park, ktorý je od úrovne vstupného 

námestia (medzi objektmi SO 02 a SO 03) zdvihnutý o 2 m. Voči námestiu a všetkým 
vstupom z priľahlých peších ťahov požadujeme riešiť bezbariérový prístup k parku. 

• Počas výstavby je potrebné rešpektovať všetky požiadavky obsiahnuté v Rozhodnutí o 
schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia vydanom 
Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov dňa 
26.10.2017podpor, č. R-AR3151 /2017. 

• Z hľadiska riešenia verejných priestorov je nevyhnutná koordinácia výstavby oboch 
susediacich polyŕunkčných komplexov „!ster Tower" a „Portum". 

• Pri tvorbe verejného priestoru je potrebné zabezpečiť optimálnu mikroklímu mestského 
priestoru. Dôraz klásť na urbanistický detail a prvky drobnej architektúry (použiť 

kvalitné materiály mestského mobiliáru). 
• Základným radom stromov na chodníku Landererova je rad stromov na vonkajšej hrane 
chodníka smerom ku komunikácii, táto má prebiehať pozdÍž celej ulice v rámci bloku 
Chalupkova. Požadujeme zrealizovať aj druhý rad stromov, v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie tak, aby bol pre peších vytvorený príjemný koridor aleje. 
• Verejné priestory musia byt' bezbariérové s nešmykľavými povrchmi, dostatočne 

osvetlené, prehľadné a tým aj bezpečné . 

z hľadiska riešenia dopravného yybavenia: 
• Pri umiestňovaní stavby žiadame rešpektovať územnú rezervu pre rozšírenie komunikácie 
Landererova o samostatný jazdný pruh v úseku od Košickej smerom k Dostojevskému radu 
(ide o podmieňujúcu dopravnú investíciu zámeru Obytný súbor Čulenova - II. Etapa, investor 
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!RADE, a.s.). 
Výpočet nárokov statickej dopravy v objeme 657 (resp. 656 podľa PO) odstavných a 

;kovacích stojísk akceptujeme. Žiadame preukázať vyhradenie a lokalizáciu krátkodobých 
Jarkovacích stojísk pre návštevníkov objektu v objeme zodpovedajúcom normovému 
~ýpočtu. 
• Riešenie dopravného pripojenia stavby na nadradenú komunikačnú sieť astým spojené 
stavebné objekty, musia byt' neoddeliteľnou súčasťou stavby. Môžu byť riešené samostatným 
územným konaním, pričom ich realizácia bude podmienkou kolaudácie akéhokoľvek objektu 
stavby. Ide o nasledovné podmieňujúce investície: 

Vybudovanie obojsmernej spojovacej komunikáciu medzi Chalupkovou a 
Landererovou s pripojeniami na obe uvedené nadradené komunikácie. 
Vybudovanie samostatného pruhu pre odbočenie vľavo z Landererovej na novú 
spojovaciu komunikáciu v smere od Dostojevského radu na úkor stredného 
deliaceho pásu, ktoré však nie je v súlade s pôvodnou koncepciou organizácie 
dopravy v zóne Chalupkova. Pôvodne bolo uvažované len s pravo-pravým 
pripojením územia na Landererovu. Preto v prípade kapacitných problémov v 
križovatke č. 201 Košická -Landererova môže prísť k zrušeniu vyššie uvedeného 
navrhnutého ľavého odbočenia z Landererovej do riešeného územia. Zároveň je 
potrebné riešiť aj inžinierske objekty súvisiace s úpravou cestnej dopravnej 
signalizácie v koordinácii s okolitými križovatkami. 
Nahradenie existujúceho pešieho priechodu na Landererovej ulici v profile 
Panoráma City v súvislosti s vybudovaním ľavého odbočenia z Landererovej do 
územia. Žiadame preveriť umiestnenie lávky pre peších v inej polohe než v akej 
je navrhnutá, a to logicky v nadväznosti na peší ťah od Panoráma City La II. 

Podmieňujúce dopravné investície pod bodmi 1.-3. platia aj pre susedný projekt: 
„Polyfunkčný komplex Ister Tower, Landererova ul„ Bratislava". 
• Do riešenia dopravnej infraštruktúry stavby žiadame doplniť aj stavebný objekt 

cyklistického chodníka pozdÍž Košickej minimálne v rozsahu riešeného územia vrátane 
priechodov pre cyklistov cez križovatku č. 201 Košická - Landererova. 
Upozorňujeme, že nový dopravný potenciál generovaný zámerom môže byť integrovaný 

do existujúceho systému len pri dodržaní všetkých východiskových predpokladov v DIS, ako 
sú existencia diaľnice D4, rýchlostnej cesty R 7 a zároveň všetkých primárne i sekundárne 
uvažovaných podmieňujúcich dopravných stavieb, opatrení a úprav na komunikáciách a 
križovatkách zameraných na zvýšenie ich priepustnosti v rámci ostatných už posúdených 
investičných zámerov v zóne v časovom predstihu pred navrhovaným zámerom (viď príloha 
stanoviska). V opačnom prípade bude potrebné spracovať nové dopravno-kapacitné 
posúdenie, resp. DIS. 

Príloha Použité podklady pre vypracovanie dokumentácie, východiská a ich zhodnotenie 
-kapitola Č. 3 z DIŠ „Polyŕunkčný komplex Portum - dopravno-inžinierska štúdia" 
(spracovateľ PUDOS-PLUS, spol. s r.o„ 07/2017), tvorí neoddeliteľnú súčasť záväzného 
stanoviska mesta k investičnej činnosti. 

z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.811993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 
z hľadiska budúcich majetka - právnych vzťahov: 
• V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 

a správy Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej 
dokumentácie tohto stupňa . 

Upozornenie: 
• Etapovitosť výstavby uvedená v žiadosti nie je zosúladená s kapitolou A.4.3. Členenie 
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stavby na etapy výstavby. 
• Objekty SO 02 a SO 03 sú pomenované ako Tower 115 aTower 97. Upozorňujeme, 

pomenovanie Tower 11 5 je zaužívané pre budovu bývalého „Presscentra". Z uvedenéh, 
dôvodu odporúčame prehodnotiť pomenovanie výškových stavieb v predmetnom zámere. 

• V situáciách grafickej časti (002, 003, 004) chýba označenie stavebného objektu SO 03. 
V prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo 
zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre 
územné konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho 
orgánu. 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií ·č. 

MAGS OUIC 5542212018-448800, zo dňa 19.02.2019: 
• K stavbe priľahlé komunikácie - Košická (v dotknutom úseku MK 1. tr.) a Landererova 

(MK II . tr.) sú vrátane verejného osvetlenia (VO), cestnej dopravnej signalizácie 
(CDS), kolektorov a cestnej zelene (CZ) v správe Hl. mesta SR Bratislavy - odd. 
správy komunikácií (OSK). 

• Stavbu polyŕunkčného komplexu PORTUM, aj prípojky inžinierskych sietí (IS) 
zrealizujete bez zásahu do konštrukcií vozoviek a chodníkov ul. Košická a 
Landererova. Podľa predloženej PD ide o práce na pozemku investora. Na IS a 
dopravne bude stavba napojená na Chalupkovu ul., okrem prípojky horúcovodu a 
prípojky VN, ktoré budú napojené v kolektoroch (Košická a Landererova). 

• Všetky šachty a meracie zariadenia na prípojkách IS žiadame osadiť na pozemku 
investora. Nesúhlasíme s osadením do komunikácie, alebo do chodníka. 

• Odvod povrchových vôd zo stavby a areálu - pozemku investora budete riešiť na 
pozemku investora tak, aby nevytekali na verejný komunikačný priestor - na priľahlé 
chodníky, vozovky a cestnú zeleň ul. v správe OSK. V prípade potreby na hranu 
pozemku investora osadíte odvodňovací žľab a zaústite ho do areálovej kanalizácie. 

• V prípade, že bude potrebný zásah do konštrukcií do chodníkov, prípadne komunikácií 
v správe OSK žiadame predložiť PD na vyjadrenie. 

• Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta (mimo 
hranice stavby) požiadajte MG-OD o rozkopávkové povolenie s platným POD na 
dotknutej komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla 
byt' realizovaná v období od 15 .marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom 
možnom technologickom časovom rozsahu. 

• V prípade potreby požiadajte Hlavné mesto (OD) o povolenie na uzávierku miestnej 
komunikácie. 

• Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) 
a cestnej dopravnej signalizácie (CDS), ktoré sa nachádzajú v predmetnej oblasti. Pred 
začatím stavby žiadame káblové vedenia VO a CDS zakresliť a v teréne vytýčiť 
odbornou firmou. Zákres trás verejného osvetlenia robí v pondelok a v stredu od 9.00 
do 12.00 na MG - OSK, Záporožská 5, Bratislava - Ing. Beko. 

• V prípade poškodenia kábla VO, CDS žiadame vymeniť celé káblové polia, obnoviť 
káblové lôžka a káble uložiť do ohybných chráničiek bez použitia spojok. Pri prácach 
dodržíte STN 73 6005, STN 34 1050, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 

• Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO, CDS. Prípadnú 
poruchu na VO žiadame ohlási ť na tel. č. 02 638 1 O 151, poruchu na CDS treba 
nahlásiť na tel. č. 02 593 56 771. 

• Areálové osvetlenie žiadame napojiť na zdroj energie investora. OSK ho nepreberie do 
správy. 

• Riešenie napojenia IS ktoré zasahujú do kolektorov v správe OSK žiadame ešte pred 
vypracovaním PD pre stavebné povolenie konzultovať so správcom kolektorov - p. 
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Mikulášom Procháskom tak, aby všetky jeho požiadavky boli následne zapracované do 
DSP. 
V prípade realizácie dočasného dopravného značenia o jeho schválenie požiadajte 30 
dní pred realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgán. 
Napriek tomu, že výjazd z areálu a garáží objektu PORTUM nie je riešený priamo do 
ul. Košická a Landererova žiadame investora o finančnú spoluúčasť s ostatnými 
investormi v území na riešení CDS a kamerového dohľadu (spravuje - Magistrát hl. m. 
SR Bratislavy - odd. vnútornej správy - Ing. Magdin) v križovatkách Košická -
Prístavná -Landererova a Landererova - Karadžičova. Ide o 656 p. m. pre autá ktoré 
taktiež prispejú k zhoršeniu dopravnej situácie v uvedených križovatkách. 
Vzhľadom k tomu, že pred realizáciou stavby musí byt' odstránená kontaminovaná 
zemina žiadame urobiť opatrenia, aby pri manipulácii s touto zeminou, ako aj pri jej 
odvážaní bola prašnosť obmedzená na minimum (zabezpečiť priebežné kropenie, a 
odstraňovaný materiál na autách prekryt' plachtami). Za nepriaznivého počasia 

žiadame zabezpečiť čistenie kolies vozidiel, aby nedochádzalo 
k znečisťovaniu komunikácií v okolí stavby a na prepravných trasách. Ak napriek 
tomu dôjde k znečisteniu vozoviek žiadame promptne zabezpečiť ich čistenie a 
splachovanie polievacím autom. Podmienka platí aj počas výstavby polyfunkčného 
komplexu PORTUM. 
16.Po ukončení výstavby - k preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame vyčistiť 
vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na 
komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO, CDS a dopravnom značení v správe Hl. m. 
SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou. 
Ďalší stupeň PD so zapracovanými podmienkami žiadame predložiť na vyjadrenie. 
Objekty, ktoré investor plánuje odovzdať do správy a majetku hl. mesta SR Bratislavy 
žiadame spracovať ako samostatné stavebné objekty vo všetkých náležitostiach PD 
príslušného stupňa. 
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí pre práce na objektoch v správe 
hlavného mesta). 
Žiadame dodržať podmienky uvedené v Záväznom stanovisku hl. mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 50936/17-424715 zo dňa 05.12.2017. 
V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 
Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu vypracovania 
Upozornenie: 
Toto stanovisko nenahrádza: 
stanovisko hl. m. SR Bratislavy ako prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných 
pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom v takomto prípade je žiadateľ povinný 
usporiadať si vzťah k pozemkom vo vlastníctve hl.m.SR Bratislavy v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon (nájomnou zmluvou, zmluvou o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena a pod). 
rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu (napr. rozkopávkové povolenie, 
povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, povolenie na zriadenie vjazdu 
alebo pripojeniu na miestnu komunikáciu) 
záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu alebo k pripojeniu na miestnu komunikáciu 
Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti . 
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3. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie životného prostr, 
správnych konaní a verejného poriadku č. 8220/29157/2019/DŽV/Prk, zo ~ 
10.06.2019: 

• Projekt sadových úprav bude súčasťou projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného 
povolenia a zároveň bude predložený na posúdenie oddeleniu životného prostredia, 
správnych konaní a verejného poriadku. 

4. Krajský pamiatkový ú rad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPU BA-2018/005968-
02/19321/PRA, zo dňa 12.03.2018: 

• V prípade nepredvídaného nálezu vlastník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a ná.lez 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2019/0027894-2/JTO, zo dňa 

12.02.2019: 
• Pozemok dotknutý navrhovanou stavbou sa nachádza v prvom stupni ochrany v 

zastavanom území. 
• Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
• Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 

1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani 
genofondová plocha. 

• Upozorňujeme, že počas stavebných prác bude potrebné zabezpečiť ochranu drevín 
rastúcich na pozemkoch v blízkosti stavby v súlade s § 47 ods. 1 zákona (zakazuje sa 
poškodzovať a ničiť dreviny) a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č . 24/2003 Z. z„ ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a v súlade s opatreniami podľa STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

• V dôsledku nutnosti odstránenia enviromentálnej záťaže je nutné dodržať podmienky 
1 až 5 a podmienku 11 záverečného stanoviska MŽP SR č. 952/2018-1. 7./ak zo dňa 
06. 12. 2018. 

• Navrhovanou činnosťou stavby Polyfunkčný komplex PORTUM" nebudú dotknuté 
záujmy územnej ani druhovej ochrany. 

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana ovzdušia č. OU
BA-OSZP3-2019/029625/TRKII, zo dňa 05.02.2019: 

• Súčasťou navrhovanej stavby je malý zdroj znečisťovania ovzdušia - garáže. 
Z uvedeného dôvodu j e investor povinný požiadať Magistrát hl. m. SR Bratislava 
o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 1 7 ods. 
1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana ovzdušia č. OU
BA-OSZP3-2019/027713/GEE/l.vyj, zo dňa 12.02.2019: 

• Objekty splaškovej kanalizácie sú podľa § 52 vodného zákona vodnými stavbami a 
podliehajú povoľovaniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

• Pre vybudovanie záložného zdroja diselgenerátora je potrebný súhlas orgánu štátnej 
vodnej správy podľa § 27 vodného zákona. 

• Pre Bratislavu je potrebné počítať 15 min. dažďom s intenzitou 178 !/s/ha. 
• Zvážiť využitie dažďovej vody z retenčnej nádrže na polievanie zelene, resp. iné 

sekundárne využitie. 
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h K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné predložiť doklady podľa ust. § 8 a § 9 
G' vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 
• Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. 
• V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo č. OÚ
BA-OSZP3-2019/31130/HEL/J, zo dňa 11.02.2019: 

• Držiteľ odpadov je povinný: 
• zlu·omažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a 

to jeho: 
• prípravou na opätovné použitie v rámci svoJeJ činnosti; odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
• recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nieje možné alebo účelné zabezpečiť 

jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
recykláciu inému, 

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nieje možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie, 

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi 
na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 36612015 Z.z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

• ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z.z. , na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá 
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou 
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za 
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho 
roka a uchovávať ohlásené údaje. 

• Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažeľovať v 
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď 1 odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

• Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o 
vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa 
§ 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 
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• Držiteľ nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší ~ 
vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 pÍSlľ\ 
zákona o odpadoch. 

9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie 
a prírodných zdrojov, por. č. R-AR 3151/2017 č. spisu 9013/2017-5.2, č. záznamu 
47469/2017 zo dňa 26.10.2017: 

Požiadavky na sanáciu zneč i steného územia: 
• odstrániť a zneškodniť znečistenú zeminu z podložia plánovanej výstavby v celom 

profile výkopu základovej jamy po úroveň priemernej hladiny podzemnej vody, 
• odstrániť voľnú fázu ropných látok z hladiny podzemnej vody pod stavbou, 
• zabrániť migrácii znečistenej podzemnej vody vo vrchnej časti zvodne s voľnou fázou 

ropných látok do priestoru stavebnej parcely a zo stavebnej parcely bariérovým 
prvkom, podzemnou tesniacou stenou s tesniacim účinkom nad dlhodobým 
maximálnym a pod dlhodobým minimálnym stavom hladiny podzemnej vody tak, aby 
hydraulické pomery územia neboli výstavbou bezdôvodne deformované, 

• čistiť čerpanú podzemnú vodu, ktorá bude infiltrovaná späť do horninového prostredia 
na úroveň cieľových hodnôt sanácie, 

• cieľové hodnoty sanácie pre podzemné vody nemusia byť zabezpečené do doby, než 
bude vykonaná sanácia celého územia s environmentálnou záťažou, požaduje sa však, 
aby cieľové hodnoty sanácie boli dodržané u vody, ktorá bude infiltrovaná späť do 
horninového prostredia. 

10. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku č. ASM5-
1609/2018, zo dňa 14.06.2018: 
• Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v 

priestore stavby evidované. 
• Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 
• Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky 

ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske 
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise 
všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa 
zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 

11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-3471-001/2018, zo 
dňa 27.09.2018: 
• Zabezpečením počtu 656 parkovacích miest vo vlastníctve investora pre Polyfunkčný 

komplex PORTUM považujeme potreby statickej dopravy podľa STN 736110/22 za 
dostatočne uspokojené. 

• Parkovanie pre imobilné osoby požadujeme situovať v čo najbližšej možnej 
vzdialenosti od hlavného vstupu/vstupov do objektu. 

• POD požadujeme zosúladiť s plánovanou výstavbou v danej lokalite, resp. chodníky 
požadujeme napojiť na súčasné pešie trasy v lokalite. 

• Garážové rampy požadujeme navrhnúť striktne v zmysle príslušnej STN EN, 
odporúčame jazdné pruhy oddeliť fyzickými ostrovčekmi. 

• Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie „Polyfunkčný komplex PORTUM" je 
Dopravno-inžinierska štúdia, ktorej východiská priamo nadväzujú na úpravu 
komunikačnej siete zóny Chalupkova. KDI k návrhu úprav križovatiek vydal 
stanovisko kde po posúdení jednotlivých stavebných zámerov v predmetnej zóne pred 
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f zmenou orgamzac1e dopravy požaduje zrealizovať a uviesť do užívania úpravy 
súčasnej komunikačnej siete: 

• doplnenie druhého a tretieho odbočenia Karadžičova - Mlynské nivy (v smere od 
Poľnej), 

• prestavba a rozšírenie ulice Mlynské nivy, 
• doplnenie samostatného ľavého pruhu Prístavná - Most Apollo, 
• rozšírenie severného pásu Landererovej ulice o jeden jazdný pruh, 
• zaradenie účelovej komunikácie pred budovou SND do siete miestnych 

komunikácií, 
• vybudovanie komunikačnej spojky Pribinova - Prístavná, 
• komunikačné prepojenie Továrenská - Čulenova, 
• zrušenie ľavého odbočenia Košická - Chalupkova, 
• zjednosmernenie časti Chalupkovej ulice s povoleným smerom len od Košickej 

ulice, 
• pridanie tretieho jazdného pruhu na vstupe Mlynské nivy do križovatky s 

Košickou ulicou na úkor zrušenia pešieho priechodu cez ulicu Mlynské nivy a 
jeho nahradenia lávkou pre peších, 

• vybudovanie obojsmernej komunikácie Chalupkova Landererova s 
dobudovaním ľavého odbočenia z Landererovej ulice, 

• predÍženie Valchárskej ulice po Košickú s pravo-pravým napojením, 
• zobojsmernenie Súkenníckej ulice, 
• úprava vstupu na Prístavnej ulici do križovatky s Košickou ulicou s cieľom 

dosiahnutia troch pruhov priamo na Landererovu. 
• Čo sa týka úpravy križovatiek č. 606, č. 608, č. 212: 

• č. 606 (Dostojevského rad - Landererova) - zrušenie ľavého odbočenia 

Dostojevského rad -
• Landererova s výnimkou MHD, 
• č. 608 (Karadzičova - Mlinské nivy) - zrušenie ľavého dobočenia 

Mlynské nivy od 
• Košickej a Mlynské nivy od Dunajskej s výnimkou MHD, 
• č.212 (Mlynské nivy - Košická - Prievozská) - zrušenie ľavého odbočenia 

Košická-
• Prievozská a Košická - Mlynské nivy s výnimkou MHD 

KDI s predmetným zrušením ľavých odbočení súhlasí len v prípade realizácie vyššie 
uvedených úprav súčasnej komunikačnej siete a uvedené ľavé odbočenia budú zrušené 
až po predošlej dohode s KDI v čase keď objem dopravy vplyvom realizovanej a 
skolaudovanej výstavby v zóne Pribinova - Chalupkova bude dosahovať objemov 
deklarovaných v priloženom dopravno kapacitnom posúdení. Do tohto Času nebudú v 
predmetných križovatkách uvedené ľavé odbočenia zrušené. 

12. Dopravný úrad, č. 19699/2019/ROP-002-P/48829, zo dňa 04.10.2019: 
Stavebník je povinný pri umiestnení a realizácii stavby plniť nasledovné podmienky: 
• Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na strechách stavebných 

objektov (ďalej len „SO") /komíny, vzduchotechnika, priehradová konštrukcia, 
reklamné zariadenia, antény, prekážkové svetelné návestidla (ďalej len „návestidlo") a 
pod./, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom 
území, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 259,0 m n.m.Bpv, t. j . výšku 120,0 m od 
úrovne ±0,0. Ochrana pred bleskom môže prekročiť stanovenú nadmorskú výšku len v 
prípade, že jej rozmery sú maximálne -priemer tyče do 0,03 ma výška tyče do 3,0 m. 

• Najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane mobilného žeriava (ďalej len „MŽ") 
použitého na montáž a demontáž vežového žeriava (ďalej len „VŽ"), prípadne iné 
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činnosti napr. pri vzduchotechnike a pod.) použitých pri realizácii stavby s 
najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nesmie prekrnčiť nadmorskú V) 

274,5 m n.m.Bpv, t. j. výšku 135,5 mod úrovne ±0,0. 
• Minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na prís lušn~ 

stavebný 
úrad predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu: 
• projektovú dokumentáciu s preukázaním splnenia vyššie uvedených podmienok s 

presným výškovým riešením najmä SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 a SO 03 
- Polyŕunkčný dom - Tower 97, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich 
streche (komíny, vzduchotechnika, prielu·adová konštrukcia, reklamné zariadenia, 
antény, návestidla a pod„ ochrana pred bleskom vrátane popisu jeho parametrov); 

• projekt organizácie výstavby s uvedením presných typov stavebných mechanizmov 
použitých pri realizácii spolu s ich výškami (veža, tiahlo, maximálny zdvih), 
polomerom ramena VŽ, harmonogram navyšovania VŽ s výškami a dobou ich 
použitia, a taktiež spôsobu montáže a demontáže VŽ, /v prípade použitia MŽ aj 
jeho výšky/; 

• projekt leteckého prekážkového značenia (ďalej len „LPZ") stavby a stavebných 
mechanizmov použitých pri jej realizácii s presným riešením podmienok č. 1-8 ods. 
II. a spôsob zaistenia nepretržitej prevádzky označenia svetelným LPZ v prípade 
výpadku elektrickej energie, resp. neŕunkčnosti návestidla. LPZ stavby môže byť v 
ďalšom stupni upravené/doplnené, preto LPZ - umiestnenie návestidiel odporúčame 
vopred konzultovať. 

• Podklady predložiť v papierovej, ale aj v elektronickej podobe uložené na 
elektronickom médiu napr. CD, DVD a pod. vo formáte * .pdf vrátane rezu a 
situácie vrátane zákresu VŽ, príp. MŽ s ich polomermi ramien gcorcferencovanej v 
S-JTSK vo formáte * .dgn / * .dwg. 

• Stavebné mechanizmy s nadmorskou výškou nad 250,5 m n.m.Bpv, t. j. s výškou 
111,5 m od úrovne ±0,0, budú umiestnené na stavenisku maximálne 3 roky od 
prekročenia tejto výšky. 

• Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s 
termínom umiestnenia VŽ a taktiež príp. použitia MZ na stavenisku, harmonogram 
navyšovania VŽ s výškami, polohou a dobou ich použitia (túto informáciu oznámiť 
elektronicky aj na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu 
Marek.Izarik@nsat.sk). 

• Ihneď po dosiahnutí výšky 100.0 m nad terénom VŽ, príp. MŽ predložiť Dopravnému 
úradu písomne správu (zaslať elektronicky aj na adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. 
L), ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu zachytávajúcu VŽ, príp. MŽ spolu so 
záberom na realizovanú stavbu, resp. stavenisko a dokladujúcu splnenie podmienok č. 
2 - 5, 7 - 8 ods. II. a nasledujúce údaje jednotlivých VŽ, príp. MŽ, spracované a 
overené autorizovaným geodetom: 

• rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred VŽ, príp. MŽ); 
• zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(geometrický stred VŽ, príp. MŽ); 
• pätu, maximálnu výšku VŽ, príp. MŽ a polomer jeho ramena. 
• Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 

vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo 11/2016", ktorý je 
zverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu (viď link 
http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) a použiť formulár 
údajov/metaúdajov: Formular_ OBST. 

Strana 12 z 2 1 



g,, Údaje podľa bodu c) žiadame ilmeď doručiť po každom na výšení jednotlivých VŽ. 
tf Údaje podľa bodov a) až c) žiadame ihneď doručiť aj v prípade použitia MŽ, 

spolu s fotodokumentáciou dokladujúcou splnenie podmienok ods. II. (zaslať 

elektronicky aj na adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. L). 
• Písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred termín demontáže VŽ, 

príp. MŽ presahujúcich výšku 250,5 m n.m.Bpv zo staveniska (zaslať elektronicky aj 
na adresy uvedené v podmienke č. 5 ods. L). 

• Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia stavby 
písomnú správu, ktorá bude obsahovať: 
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia LPZ stavby potvrdenú oprávnenou osobou, 

dokladujúcu splnenie podmienok č. 1, 3, 4, 5 a 7 ods. II.; 
• fotodokumentáciu zachytávajúcu pohľad na celú stavbu, strechy SO 02 -

Polyfunkčný dom -Tower 115 a SO 03 - Polyfunkčný dom - Tower 97 vrátane 
návestidla, ochrany pred bleskom a širšie okolie tak, aby bolo možné pracovníkmi 
Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienok (fotografie postačia 

elelctronicity); 
• geodetický elaborát spracovaný a overený autorizovaným geodetom (v rozsahu 

podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý 
musí obsahovať nasledujúce údaje stavby (SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 a 
SO 03 - Polyfunkčný dom - Tower 97), dokladujúce splnenie podmienky č. 1 ods. 
1.: 
• rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy a stred opísanej kružnice 

pôdorysu daného SO s jej polomerom); 
• zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(rohy a stred opísanej kružnice pôdorysu daného SO s jej polomerom); 
• skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, jednotlivých atík, najvyššej 

bodu daného SO (vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche), 
spodnej hrany návestidla a najvyššieho bodu ochrany pred bleskom vrátane 
popisu jeho parametrov. 

Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre 
vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11 /2016", ktorý je 
zverejnený na internetovej stránke Dopravné úradu (viď link 
http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2Í) a použiť formulár 
údajov/metaúdajov: Formular_ OBST. Podklady predložiť v papierovej, ale aj v 
elektronickej podobe uložené na elektronickom médiu napr. CD, DVD a pod. 
vo formáte * .pdf vrátane rezu a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo 
formáte * .dgn í * .dwg. 

• Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a stavebných 
mechanizmov musia byt' s Dopravným úradom vopred prerokované. 

• V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. 
stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu 
odo dňa, kedy k zmene došlo. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a 
udržiavať LPZ na stavbe a stavebných mechanizmoch použitých pri jej realizácii v 
zmysle ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa 
stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, konkrétne Easy Access Rules for 
Aerodromes (Regulation (EU) No 139/20 14, vypublikované v januári 2018 (ďalej len 
„EASA ADR Rules for Aerodromes"), Hlava Q (Vizuálne prostriedky na značenie 
prekážok) a plniť nasledovné podmienky: 
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• Zrealizovať označenie stavby na SO 02 - Polyfunkčný dom - Tower 115 svet, 
LPZ a to nasledovne: 
• v úrovni najvyššieho bodu SO vrátane všetkých zariadení umiestnených na jt 

streche (komín; teclmické zariadenia, vzduchotechnika a pod.), a to približne 
mieste jeho geometrického stredu umiestniť návestidlo strednej svietivosti typu B 
(červené, zábleskové) a to, tak aby bolo rozpoznateľné z každého azimutu a nebolo 
ničím tienené; 

• v prípade zrealizovania susediacej stavby: „Polyfunkčný komplex Klingerka - SO 
O 1 Veža byty" , môže byt' prevádzka návestidla strednej svietivosti typu B so 
zábleskovým režimom Dopravným úradom prehodnotená, prípadne bude potrebné 
návestidlo nahradiť za návestidlo malej svietivosti typ B. 

• Zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy ešte pred dosiahnutím vyšky 111.5 m od 
úrovne ±0,0, boli označené svetelným LPZ, a to nasledovne: 
• najvyšší VŽ tak, aby na jeho veží a na konci dlhšej časti jeho ramena bolo 

umiestnené jedno návestidlo malej svietivosti typu B (červené, stále) a nižší VŽ tak, 
aby na konci dlhšej časti ich ramena bolo umiestnené jedno návestidlo malej 
svietivosti typu B (červené, stále). 

• MŽ v úrovni najvyššieho bodu j eho ramena umiestniť jedno duálne návestidlo 
strednej svietivosti; 

• návestidla je nutné umiestniť tak, aby vystihovali celkový obrys / charakter 
prekážok a prekážky boli rozpoznateľné z každého azimutu a zostal zachovaný 
celkový charakter označovaných prekážok. 

• Zabezpečiť zapínanie návestidiel stanovených v podmienke č. 1 a 2 ods. II. tak, aby 
boli: 

• návestidla strednej svietivosti typu B (červené, zábleskové) a návestidla malej 
svietivosti typu B (červené, stále) zapnuté ihneď, ako hodnota osvetlenia klesne pod 50 
cd/m2 a vypnuté, ak osvetlenie dosiahne hodnotu 50 cd/m2; 

• a návestidla strednej svietivosti typu A (biele, zábleskové) zapnuté ihneď ako hodnota 
osvetlenia dosiahne 50 cd/m2 a vypnuté pri poklese pod 50 cd/m2

. 

• Prívod elektrickej energie k návestidlám musí byt' riešený tak, aby v prípade poruchy 
primárneho zdroja elektrickej energie došlo k automatickému prepnutiu na náhradný 
zdroj v časovom intervale max. 15 sekúnd. Kapacita náhradného zdroja musí 
postačovať minimálne na 16 hodín prevádzky. 

• Použiť návestidla spÍňajúce požiadavky EASA ADR Rules for Aerodromes, Hlava Q. 
• Odporúčame, aby frekvencia zábleskov návestidiel strednej svietivosti bola 

synchronizovaná so zábleskami okolitej výškovej zástavby, ktorá je označená 

návestidlami rovnakej svietivosti. 
• Zabezpečiť označenie stavby LPZ podľa vyss1e uvedených podmienok ešte pred 

odstránením stavebných mechanizmov s LPZ zo staveniska, resp. ešte pred znížením 
výšky najvyššieho bodu stavebných mechanizmov pod úroveň najvyššieho bodu 
stavby. 

• Zaistiť bezpečný prístup k návestidlám pre prípad výmeny zdrojov svetla a čistenia 

farebných filtrov návestidiel. 
• Zaistiť, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka, údržba, prípadne okamžitá obnova 

označenia svetelným LPZ stavby a stavebných mechanizmov. 
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~Jratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 23485/2018/4020/lng.La, zo 
dňa 14.06.2018: 

b Z hľadiska situovania navrhovanej stavby: 
• V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BYS (vodovod DN80 

kanalizácia DN 1200 v Chalupkovej , vodovod DN400,DN 150, kanalizácia DN400 v 
Landererovej, vodovod DN150.DN600, kanalizácia DN 2600, DN2000 v Košickej), 
ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 
Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách". 

• Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne je 
možné objednať cez podateľi1u BYS na základe objednávky na práce (tlačivo na 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). Súčasťou objednávky 
musí byť situácia z GIS-u BYS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek kontaktnom 
centre BYS. 

• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné 
tabule, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, 
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré 
by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 
vykonávať terénne úpravy a podobne. 

• S umiestnením stavby súhlasíme za nasledujúcich podmienok: 
• V koordinačnej situácii, ktorá bude súčasťou územného rozhodnutia, bude zakreslené 

pásmo ochrany zberača DN2600 v Košickej ulici vo vzdialenosti 2,50 m od 
vonkajšieho obrysu potrubia, 

• v koordinačnej situácii bude zakreslená a územným rozhodnutím zabezpečená územná 
rezerva pre wniestnenie výhľadového verejného vodovodu DN200 a verejnej 
kanalizácie DN400 na parc.č. 9134/17 k.ú. Staré Mesto vo výhľadovej komunikácii, 
ktorá je riešená v rámci projektu Prepojovacia komunikácia Landererova -
Chalupkova. 

• hrana podzemných priestorov musí byt' mimo pásma ochrany zberača DN2600 v 
Košickej t.j. minimálne 2,5 rn od vonkajšieho obrysu potrubia, v kritických miestach 
žiadame okotovaníe vzdialenosti hrany podzemného podlažia od hranice pásma 
ochrany 

• nesúhlasíme s navrhovanou výsadbou hlboko koreniacej zelene v pásme ochrany 
zberača DN2600 v Košickej ulici. 

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

Z hľadiska koncepcie zásobovania vodou a odkanalizovania riešenej stavby 
s navrhovaným riešením zásobovania vodou spoločnou prípojkou z verejného 
vodovodu v Chalupkovej a s navrhovaným odkanalizovaním do verejnej kanalizácie 
DN1200 v Chalupkovej súhlasíme za podmienky, že vlastník nehnuteľnosti pod 
plánovanou stavbou „Prepojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova" umožní 
výstavbu verejného vodovodu DN200 a verejnej kanalizácie DN400 v súlade s 
koncepciou zásobovania vodou a odkanalizovania zadania Územného plánu zóny 
Chalupkova obstarávateľa MČ Bratislava Staré Mesto. 

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
• Z bilančného hľadiska zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného 

vodovodu BVS bude možné až po rekonštrukcii existujúceho verejného vodovodu 
DN80 v Chalupkovej ulici. Rekonštrukcia verejného vodovodu DN80 v Chalupkovej 
v súčasnosti nie je realizovaná a vodoprávne je povolená rekonštrukcia s profilom 
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DN 150. Profil rekonštrukcie bol požadovaný v čase, keď nebol známy rozsah V) 

v území zóny. Je nutná rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu DN80.D, 
v Chalupkovej od miesta napojenia na DN600 v kolektore na Košickej ulici a~ 
zrealizovanú rekonštrukciu v križovatke Bottova - Chalupkova vrámci stavby Tw, 
city. 
Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza však požiarny 
vodovod. V prípade požiaru nemôžeme garantovať potrebné množstvo vody a 
požadovaný pretlak pri napojen í SHZ a DHZ priamo na vodovodnú sieť. 

Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúci verejný vodovod, na 
ktorý sa navrhovaný objekt pripája, je v majetku BYS. 
K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejný vodovod 
BVS máme nasledovné pripomienky. 

• Navrhovaná dimenzia spoločnej prípojky DN 150 bude mozna v prípade 
zrekonštruovaného verejného vodovodu v Chalupkovej s profilom DN200. 

• Vodovodnú prípojku žiadame v ďalšom stupni dokumentácie riešiť vo vecnej 
koordinácii s projektovanou rekonštrukciou verejného vodovodu v Chalupkovej ulici, 
v súlade s STN 736005, ON 75 5411 a platnými „Technickými podmienkami 
pripojenia.„„„ v podmienkach BVS,a.s. ", 

• ktoré sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle 
www.bvsas.sk 

• V prípade prípojky s veľkou dimenziou pre zabezpečenie požiarnej potreby, na 
meranie širokého rozsahu prietokov a na meranie kolísavých prietokov žiadame 
združený vodomer, ktorý hradí stavebník. 

• Vodomerná miestnosť v navrhovanom objekte musí byt' uzamykateľná, suchá a 
vetrateľná, situovaná najďalej 2000 mm od prestupu múrom, minimálne pôdorysné 
rozmery vodomernej miestnosti 1500x3000mm, výška min. 2000mm. Potrubie 
prípojky musí byt' voľné a viditeľné od prestupu múrom až po vodomernú zostavu. 
Vzdialenosť vodomernej zostavy od podlahy má byt' minimálne 200mm a maximálne 
1200mm, vzdialenosť od bočného múra min. 200mm. Pred vodomernou zostavou má 
ostať voľný priestor potrebný pre manipuláciu s vodomerom (montáž, demontáž, 
údržba, odčítanie). 

Z hľadiska odkanalizovania 
• Z bilančného hľadiska je odkanalizovanie predmetnej stavby pripojením na verejnú 

kanalizáciu BYS možné v obmedzenom rozsahu tak, že vypúšťanie vôd z 
povrchového odtoku z územia predmetného zámeru do verejnej kanalizácie BVS treba 
limitovať na maximálne 40 % z celkového výpočtového odtoku z predmetnej plochy 
predmetného územia t.j. 48,50 l.s"1 • 

• Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúca verejná kanalizácia, 
na ktorú sa navrhovaná stavba pripája, je na základe ZOP 83/403/2017 v prevádzke 
BYS, pričom vlastníkom predmetného zariadenia je Twin City lnfrastructure, s.r.o. 

K navrhovanému technickému riešeniu pripojenia predmetnej stavby na verejnú 
kanalizáciu BVS máme nasledovné pripomienky: 
• Z územia je možné odviesť max. 40% zrážok z celkového výpočtového množstva, s 

ohľadom na koeficient odtoku jednotlivých plôch riešeného územia . 
• Objem retenčnej nádrže je nutné dimenzovať v súlade s STN 756101, STN EN752 s 

ohľadom na riziko a výšku prípadných škôd spôsobených zaplavením okolia. Pre 
navrhovanú stavbu sa volí návrhový 15-minútový dážď pri periodicite p=0,2 s 
intenzitou 180 l/s/ha vzhľadom na ochranu obytných súborov pred prípadnými 
škodami spôsobenými zaplavením okolia. 
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{? Zaústenie navrhovanej kanalizačnej prípojky S022 žiadame riešiť do existujúcej 
f; prípojky zo zberača DN2600 v Košickej ulici. 

q. • Kanalizačnú prípojku S021 rieš iť v priamej trase so zaústením do hornej tretiny 
; kanalizácie DN 1200 pod uhlom max.90°, bez navrhovanej šachty KŠ3. 

• Technické riešenie, návrh kanal izačnej prípojky musí byť v súlade s STN 7561O1 , 
STN 73 6005 vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými 
podmienkami pripojenia v podmienkach BYS, a.s.", ktoré sú dostupné v kontaktných 
centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk 

14. Bratislavská teplárenská, a.s. vyjadrenie č. 01628/Ba/2019/2320-2 zo dňa 08.10.2019 
a vyjadrenie č. 01860/Ba/2017/3410-4 zo dňa 25.07.2017: 
• Pri súbehu inžinierskych sietí s novonavrhovaným horúcovodom dodržať ochranné 

pásmo horúcovodu a to 1 mod vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 
• Pri križovaní inžinierskych sietí s novonavrhovaným horúcovodom dodržať normu 

STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame 
inžinierske siete uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu 
horúcovodu na obe strany. 

• Na horúcovode a v jeho ochrannom pásme zakazujeme výsadbu trvalých porastov, 
ktorých koreňový systém by mohol ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo 
plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky. 

• Nakoľko v danej lokalite je plánovaná ešte ďalšia výstavba, žiadame pri projektovaní 
dimenzie odbočky horúcovodnej prípojky rátať s touto skutočnosťou. 

• Ďalší stupef1 projektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame 
zaslať na vyjadrenie. 

15. Kalos, s.r.o., stanovisko podané pod č. 50016 zo dňa 23.10.2019: 
• V ďalšom stupni projektovej dokumentácie Stavby koordinovať Stavbu s nesemm 

Stavby Úprava križovatky Prístavná Košická, a to v časti nárožia riešeného územia -
v dotyku s križovatkou Prístavná Košická, a to najmä: SO 02.4 Úprava komunikácie 
pre peších Landererova - Košická a SO 04.5 Stožiar CDS Košická - Landererova. 

V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci s HMB SR na Stavbu „Úprava 
križovatky Prístavná-Košická" - Zmena územného rozhodnutia (rozšírenie riešeného 
územia k nárožiu Stavby PORTUM(, táto pripomienka stráca platnosť . 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov j eho navrhovateľa 
a ostatných účastníkov územného konania. 

V zákonnom stanovenej lehote boli voči predmetnému konaniu uplatnené námietky 
účastníkov konania Kalos, s.r.o. , podaných do podateľne Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pod evidenčným číslom 50016/201 9 zo dňa 23.10.2019. Na ústnom pojednávaní 
uplatnil svoje námietky a pripomienky a do zápisnice napísal účastník konania !STER II. 
s.r.o., v zastúpení p. Blahomírom Trajterom, ktorý nesúhlasí, citujem: „aby chodník ktorý 
zasahuje do nášho pozemku podľa PD k ÚR na pozemok nezasahoval." 

Stavebný úrad námietkam vyhovel. Zdôvodnenie je uvedené v odôvodnení tohto 
rozhodnutia. 

Voči územnému konaniu o umiestnení stavby neboli oznámené nesúhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov. 
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Odôvodnenie 

Navrhovateľ TK ESTATE s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava zapísél 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č .: 54289/B, IČl 
44 376 308 v zastúpení D.L.M. PLUS s.r.o., Brančská 11 , 851 05 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č .: 18155/B, IČO: 
35 756 („ďalej len navrhovatel"') podal dňa 16.02.2018 na stavebný úrad návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestení stavby „Polyfunkčný komplex PORTUM" v č lenení na 
stavebné objekty uvedené vo výroku rozhodnutia (ďalej len „návrh"). Miesto stavby 
Landererova ulica v Bratislave, pozemky registra „C"-KN parcelné č. 9 134/ 17, 9134/150, 
9134/14, 9120/54, 9134/125 a pozemok registra „E"-KN parcelné č. 21789/1 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch registra „C" -KN 
9120/54, 9134/121, 21836/12, 91341122 a pozemok registra „E"-KN parcelné č. 21789/1 v 
katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava. 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 
Stavebný úrad listom č. 5753/10980/2018/STA/Mys zo dňa 06.03.2018 vyzval 

navrhovateľa na zaplatenie správneho poplatku. Navrhovateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil dňa 15 .03.2018 na účet 

Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 500 EUR 
(slovom: päťsto eur). 

Stavebný úrad rozhodnutím č. 5753/9533/2018/STA/Mys/L-18 zo dňa 26.08.2018 
prerušil konanie do dňa právoplatnosti ukončenia správneho konania vo veci posudzovania 
vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavebnému úradu bolo doručené od 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sekcia enviromentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie záverečné 
stanovisko č. 952/2018-1.7/ak zo dňa 06.12.2018 právoplatné dňa 23.01.2019. 

Stavebný úrad listom č. 582/39321/2019/STA/Škr zverejnil návrh bez príloh na 
úradnej tabuli Mestskej . časti Bratislava-Staré Mesto a na webovom sídle Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona 

Stavebný úrad listom č. 582/43660/2019/STA/Škr zo dňa 30.09.2019 oznámil začatie 
konania dotknutým orgánom a jeho účastníkom a nariadil za účelom prerokovania návrhu 
ústne pojednávanie na deil. 23.10.2018 so stretnutím na stavebnom úrade Vajanského nábrežie 
3, 814 21 Bratislava, z ktorého bola vyhotovená zápisnica. V predmetnom konaní boli 
uplatnené námietky účastníkmi konania ISTER II. s.r.o., v zastúpení p. Blahomírom 
Trajterom a Kalos, s.r.o„ Stavebný úrad sa pripomienkami zaoberal, stanovisko Kalos s.r.o. 
citoval vo výroku tohto rozhodnutia v bode č. 15 a námietka ISTER II. bola zapracovaná 
v projektovej dokumentácii pod názvom: „revízia október 2019-upravená poloha objektu SO 
71 Pojazdný chodník - výlučne na pozemku investora 28.10.201", ktorá bola doručená do 
podateľne pod evidenčným č. 52644/2019 a je neoddeliteľnou súčasťou projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Miroslav Vrábel, *0415 
AA * v 12/2O1 7. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 582/43662/2019/STA/Škr zo dňa 22.08.2019 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcia enviromentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o 
vydanie záväzného stanoviska vo vzťahu k prebiehajúcemu konaniu podľa § l 40c ods. 2 
stavebného zákona. Stavebnému úradu bolo doručené záväzné stanovisko pod č . 4385/2020-
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.J< zo dňa 09.01.2020 s doplnením dňa 14.01.2020 pod evidenčným číslom 3356/2020. 
cknutý orgán vyjadrením potvrdil súlad so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné 

Aostredie, so záverečným stanoviskom MŽP SR pod č. 952/2018-1. 7./ak zo dňa 06. 12.2018 
právoplatným dňa 23.01.2019. 

Námietkam účastníkov konania stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu, tak ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia. 

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány. Ich podmienky sú zahrnuté 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa súhlasne a bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány: 
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát č. OU
BA-OOP4-2018/073139 zo difa 17.07.2018 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie č. 9086/3733/2018/DOP/Zub zo 
dňa 03.09.2018 
Bratislavský samosprávny kraj, úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor 
dopravy, č. 03863/2018/CDD-16 zo dňa 14.02.2018 
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 77 -
1937/2016 zo dňa 27.07.2016 
Slovenská plavba a prístavy a.s., Bratislava, č. 003-662/La/2018 zo dňa 15.02.2018 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38/UR/2018/Ko zo dňa 22.03.2018 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sekcia enviromentálneho 
hodnotenia a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie vydalo záverečné stanovisko č. 952/2018-1.7/ak zo dJ1a 06.12.2018 
právoplatné dňa 23. O 1 .2019. 

K návrhu sa tiež vyjadrili správcovia sietí. 

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti 
o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, posúdil, 
či návrh vyhovuje všeobecným teclmickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne 
technickým . požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
či vyhovuje predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné 
podmienky a podmienky ochrany prírody. 

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal návrh a jeho súlad s Územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov. Stavebný 
úrad v územnom konaní zabezpečil prostredníctvom navrhovateľa stanoviská dotknutých 
orgánov a ich vzájomný súlad. 

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy 
spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení 
v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach 
na umiestnenie stavby určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie 

starostlivosti o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní, stavebným zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, 
dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 
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Poučenie \ 
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvola\ 

účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. 

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia 
s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v lehote 
15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podaním odvolania sa ten, kto ho 
podal , stáva účastníkom konania. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 2 1 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 

nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie j e preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Príloha: 
Koordinačná situácia - pre všetkých účastníkov konania 
projektová dokumentácia overená stavebným úradom, prevzatá navrhovateľom osobne 

Doručí sa: 
účastníci územného konania: 

1. TK ESTATE s.r.o. , Ivanská cesta 30/B, 82 1 04 Bratislava v zastúpení D.L.M. PLUS 
s.r.o. , Brančská 11, 851 05 Bratislava 

2. Portum Towers, s.r.o., lvánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 
3. Ister II. s.r.o., Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava 
4. METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, 811 O 1 Bratislava 
5. Apollo Residence s.r.o. , Cesta mládeže 5, 83 1 01 Bratislava 
6. Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 
7. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. l , 814 99 

Bratislava-obec 
8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava 
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tníkom konania v zmysle EIA: 
9. Cyklokoalícia, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 

ii 1 O. Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Medveď ovej 1, 851 04 Bratislava 
11. Kal os, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
12. PaeDr. Barbora Oráčová, PhD., Wilsonova 2, 811 07 Brati slava 

Na vedomie: 
13. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

Žiadosť o zverejnenie 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

až do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na: 
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
Zverejnené od 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Zverejnené do 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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